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Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда 

Рисанска 12, 11000 Београд 
 

На основу Одлуке Управног одбора о отуђењу, односно продаји расходованог моторног возила бр. 187 

од 09.01.2020. године, Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда оглашава 

 

ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА – ТРАКТОР ИМТ 542  

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

Предмет продаје је расходовано моторно возило – Трактор ИМТ 542, набављен 1995. године, 

који се налази на локацији Митровац на Тари.  

Огласом се жели обезбедити најповољнији понуђач са којим би се закључио уговор о 

куповини расходованог возила. Утовар и транспорт расходованог возила врши изабрани 

понуђач са својом радном снагом и о свом трошку. 

Избор најповољније понуде вршиће се применом критеријума НАЈВИШЕ ПОНУЂЕНЕ 

ЦЕНЕ. 

Почетна цена трактора износи 75.000,00 динара. Уколико два или више понуђача понуде исту 

цену, биће изабрана понуда понуђача који буде понудио краћи рок исплате понуђене цене. 

Рок за одношење расходованог возила је максимално 15 дана од дана закључења уговора. 

Расходовано средство је неисправно, без одређених делова, продаје се у целости, у постојећем 

„виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације, и може се разгледати сваког 

радног дана од 10,00 до 15,00 часова на локацији Митровац на Тари. Заинтерсована лица су 

дужна да најаве присуство свог представника на разгледању моторног возила. Захтев за 

обилазак се доставља електронском поштом на е-маил jovana.zekavica@cdbgd.rs. 

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита 

у висини од 10% почетне цене (7.500,00 динара). 

Уколико је вредност понуде испод износа 75.000,00 динара, неће се узети у разматрање и иста 

ће се сматрати неважећом. 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати. 

Заинтересована лица уплаћују депозит на текући рачун: 840-256667-16 код Управе за трезор, 

са назнаком "Депозит за отуђење расходованог моторног возила". 

Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у 

максималном року од 10 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде. 

Изабрани понуђач је дужан да цену уплати у целости у максималном року од 7 дана од дана 

заклучења уговора, и да по уплати преузме предмет продаје. 

 

Рок за подношење понуда је 7 дана од дана објављивања огласа на сајту ЦДЛ-а, односно до 

13.02.2020. године до 9 часова. Поступак отварања спровешће комисија за спровођење 

поступка и то дана 13.02.2020. године у 10 часова, на адреси Рисанска 12, 11000 Београд.  

Писане понуде се достављају у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично, на 

адресу Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска 12, 11000 

Београд, са назнаком "ОТУЂЕЊЕ РАСХОДОВАНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА – ТРАКТОР 

ИМТ 542 - НЕ ОТВАРАТИ". 
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Писмена понуда мора да садржи: 

-назив, седиште и адресу понуђача (Физичка лица: Име и презиме, адреса, контакт телефон, 

фотокопија личне карте; Правна лица: назив и седиште, ПИБ, матични број,  копија решења о 

упису правног лица у регистар привредних субјеката, име и презиме лица овлашћеног за 

заступање, за пуномоћника, одговарајуће пуномоћје дато на законом прописан начин) 

-висину купопродајне цене која не може бити нижа од почетне цене 

-рок за исплату понуђене цене 

-потврду о уплати депозита и изјаву о условима враћања депозита, са наведеним бројем рачуна 

на који се депозит враћа, уколико подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег 

понуђача 

 

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити обавештени путем електронске поште, а са 

најповољнијим понуђачем закључиће се уговор. 

Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона 011/7614-829, 

сваког радног дана 08-15 часова. 

 


